National Legal Framework
Overview of National Legal Framework in the Czech Republic
National legislation:
X

Specific law/provision criminalising FGM

X

Provides a definition of FGM

✓

Criminalises the performance of FGM

✓

Criminalises the procurement, arrangement and/or assistance of acts of FGM

✓

Obligation to report incidents of FGM to the authorities

✓

Criminalises the participation of medical professionals in acts of FGM

X

Extraterritorial application regardless of double criminality

Introduction
The Czech Republic is a country in central Europe with an estimated population of 10.7 million.1 The
Czech Republic is a unitary republic with a parliamentary democracy. It has a civil-law legal system.

FGM Prevalence
There is no up-to-date information available on the prevalence of female genital mutilation (FGM) in the
Czech Republic, either for girls and women who have undergone FGM or those who are at risk
of FGM.2

National Legal Framework
General Law
FGM is criminalised in the Czech Republic through general criminal law. FGM would most likely qualify as
‘grievous bodily harm’ in Czech criminal law under Article 122 of the Criminal Code of the Czech
Republic (2009, amended 2011) (the Criminal Code). Article 122(2)(a) prescribes that ‘grievous bodily
harm’ be understood as a serious impairment of health or other serious illness, inter alia, consisting of a
mutilation. Inflicting grievous bodily harm (as defined in Article 122) is criminalised under Article 145 of
the Criminal Code.

Definition of FGM
The law does not contain any definition of FGM, nor has 28 Too Many been able to find any government
source defining FGM.

Women and Girls of All Ages
The performance of FGM on women and girls of all ages has been criminalised in the Czech Republic.
Article 145 does not contain any restrictions on the age of the victim. However, it is an aggravating
circumstance under Article 145(2)(c) to inflict grievous bodily harm on a child under the age of 15.

Procuring, Aiding and Abetting
Procuring, aiding and abetting FGM are criminalised in the Czech Republic through general
criminal law.
• Procuring FGM – when someone has a cutter (or any other person) perform FGM on the victim – would
likely qualify someone as a participant to a crime under Article 24(1)(a) of the Criminal Code. Article
24(1)(a) describes a participant as someone who arranged or directed the commission of the offence
(the organiser).
• Aiding FGM would qualify someone as a participant to a crime under Article 24(1)(c). Article 24(1)(c)
describes a participant as someone who enabled or facilitated the commission of an offence by
another, in particular by providing the means, removing obstacles, luring the victim to the scene of the
offence, keeping watch during the offence, giving advice, persuading the victim
to commit the offence or promising to contribute after the offence has been committed
(an accessory).
• Abetting FGM would qualify someone as a participant to a crime under Article 24(1)(b). Article
24(1)(b) describes a participant as someone who induced another person to commit the offence.

Allowing the Use of Premises
Allowing the use of premises for the purpose of performing FGM is criminalised in the Czech Republic
through general criminal law. Someone who allows the use of premises for FGM enables or facilitates the
commission of an offence by removing obstacles and, therefore, likely qualifies as a participant under
Article 24(1)(c).

Providing or Possessing Tools
Providing (specific) tools for the purpose of performing FGM is criminalised in the Czech Republic through
general criminal law. Someone who provides (specific) tools for FGM enables or facilitates the commission
of an offence by providing means and, therefore, likely qualifies as a participant under Article 24(1)(c).
Possessing (specific) tools for the purpose of performing FGM is likely to be criminalised in the Czech
Republic through general criminal law. Inflicting grievous bodily harm, under Article 145, qualifies as a
particularly serious felony under Article 14(3). Article 20(1) criminalises preparing an offence in cases of
particularly serious felonies where the specific provision prescribes that preparations are a criminal
offence. Article 145(4) criminalises preparing to inflict grievous bodily harm.
• Article 20(1) describes ‘preparing an offence’ as intentionally creating the conditions to commit a
crime by, inter alia, acquiring the means or instruments for the commission of an offence before an
attempt has been made or the offence has been committed. When someone possesses (specific) tools,
that person has acquired the means or instruments for the commission of an offence.
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• Article 20(3) prescribes that criminal liability for preparing the offence ceases when the person does
not take any further actions aimed at committing the offence and has either made sure the offence will
not be committed any more or has reported the preparations that were made to the authorities.

Failure to Report FGM
Failure to report FGM is criminalised in the Czech Republic through general criminal law. Article 368
prescribes that anyone who has credible knowledge that another person has, inter alia, inflicted grievous
bodily harm (Article 145) and fails to immediately report this to the public prosecutor or the police is
punishable by imprisonment. This also applies to medical professionals, teachers, social workers, etcetera.
Article 368(3) only makes an exception for lawyers and the clergy.

Medicalised FGM
Medicalised FGM is criminalised in the Czech Republic through general criminal law. Performing
medicalised FGM is likely to be qualified as inflicting grievous bodily harm under Article 145.
There are no specific provisions in Czech criminal law about malpractice by licensed medical professionals
or medical quackery by unlicensed persons.

Extraterritoriality
The Czech Criminal Code extends extraterritorial application to the commission of FGM abroad in some
cases.
• Regarding the perpetrator, Article 6 of the Criminal Code prescribes that Czech laws apply to
offences committed abroad by Czech nationals, persons without nationality and persons who have
been granted permanent residence in the Czech Republic.
• Regarding the victim, Article 7(2) of the Criminal Code prescribes that Czech laws apply if the victim
is a Czech national, has no nationality or has been granted permanent residence in the Czech Republic,
under the requirement of double criminality, meaning that the offence must also be criminalised in the
country where it was committed, or the offence must be committed in a place outside of any criminal
jurisdiction. Article 9 of the Criminal Code prescribes that the requirement of double criminality does
not apply if an international treaty that is part of the Czech legal system prescribes that Czech law must
apply to an offence.

Penalties
There are differing penalties for the crime of FGM and crimes related to FGM in the Czech Republic.
• Article 145(1) of the Criminal Code prescribes a sentence of three- to ten-years’ imprisonment for
intentionally causing grievous bodily harm.
• If FGM is committed on a girl under the age of 15, Article 145(2)(c) prescribes a sentence of five- to
twelve-years’ imprisonment.
There is no prescribed lower sentence for those who procure, aid or abet FGM. The sentence for
participants is left to the discretion of the judge, who, in accordance with Article 39(7)(b), shall
take into account the significance and nature of the defendant’s participation in the commission
of the offence.
There is also no prescribed lower sentence for those who prepare FGM; for example, by acquiring (specific)
tools for the purpose of FGM. The sentence is also left to the discretion of the judge, who, in accordance
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with Article 39(7)(c), shall take into account the extent to which the conduct approached the completion
of the offence, as well as the circumstances and reasons why it was not completed.
For failing to report FGM (i.e. inflicting grievous bodily harm under Article 145), Article 368(1) prescribes
a sentence of up to three years’ imprisonment.

Protection
Protecting Uncut Girls and Women
There are general child protection laws that can protect uncut girls. Article 9a(1) of the Act on Social
and Legal Protection of Children (the Child Protection Act) prescribes that, when a situation arises that
threatens the upbringing and development of a child and the parents cannot solve it, it is necessary to
take measures under the Act to protect the child and assist the parents. Article 9a(2) underlines that
measures where the child can remain at home are favoured, but if this is not possible the child can be
taken into care.
• Under Article 13(1)(b) of the Child Protection Act, the municipal authorities or a competent court
may order that supervision be established over a child, carried out with the assistance of the child’s
school and other appropriate institutions or persons. Under this measure the child remains at home
with the parent(s).
• Under Article 13a(1), a child may be (temporarily) removed from the care of the parents on court
order, if the best interests of the child require it and other educational measures have not solved the
situation.
There are no specific or general laws protecting uncut women, aside from general criminal law.

Implementation of The Law
Court Cases
There are no Czech court cases in relation to FGM known to 28 Too Many.
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Conclusions and Recommendations
Conclusions
FGM is not explicitly criminalised in the Czech Republic through a specific law, provision or
governmental declaration. However, the Czech Republic has ratified conventions condemning FGM (not
the Istanbul Convention, however) and general criminal law does implicitly apply to the practice.
Consequently, the law does not contain a definition of ‘FGM’ and it is not clear whether all types of FGM
would fall under general assault laws.
Procuring, aiding and abetting FGM would be criminalised through general laws on participation
in offences.
Failing to report FGM is criminalised through general criminal law on failing to report, inter alia, the
infliction of grievous bodily harm. This provision applies to anyone except lawyers and the clergy. We
have not encountered an obligation to report cases where FGM may be imminently performed.
The Criminal Code extends extraterritorial application of Czech law to the performance of FGM abroad,
regardless of double criminality, if the perpetrator has Czech nationality, has been granted permanent
residence in the Czech Republic or has no nationality. If the victim is a Czech national or has been granted
permanent residence in the Czech Republic, double criminality is required.

Recommendations
It would be useful for the Czech Republic to order an inquiry into the prevalence of FGM and the number
of girls and women possibly at risk of it.
We recommend that the Czech Republic issue a governmental declaration confirming the application of
criminal law to FGM, including a definition of FGM that corresponds to the WHO’s and specifying that
FGM is a criminal offence if performed on a woman or girl of any age, regardless of perceived consent
(especially in the case of a minor).
We urge the Czech Republic to ratify the Istanbul Convention.
We also recommend that the Czech Republic instate an obligation for (at least) relevant professionals and
institutions to report cases where there are reasonable grounds to believe that FGM may be committed
imminently.
Finally, we recommend that the Czech Republic remove the requirement of double criminality in cases
where FGM has been performed abroad and only the victim (not the perpetrator) has Czech nationality or
has been granted permanent residence in the Czech Republic.
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Appendix I: International and Regional
Treaties
Signed

Ratified/
Acceded

Reservations
on reporting?

International Covenant on Civil & Political Rights
(1966) (ICCPR)3

X

✓
1993

No

International Covenant on Economic, Social &
Cultural Rights (1966) (ICESCR)4

X

✓
1993

No

Convention on the Elimination of All forms of
Discrimination Against Women (1979) (CEDAW)5

X

✓
1993

No

Convention on the Rights of the Child (1989) (CRC)6

X

✓
1993

No

Istanbul Convention7

✓
2016

X

Yes*

European Convention on Human Rights8

✓
1991

✓
1992

No

THE CZECH REPUBLIC
International

Regional

* In accordance with Article 78, paragraph 2, of the Convention, the Czech Republic reserves the right not to
apply the provisions laid down in Article 44, paragraph 1.e of the Convention.

‘Signed’: a treaty is signed by countries following negotiation and agreement of its contents.
‘Ratified’: once signed, most treaties and conventions must be ratified (i.e. approved through the
standard national legislative procedure) to be legally effective in that country.
‘Acceded’: when a country ratifies a treaty that has already been negotiated by other states.
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Appendix II: National Laws
Criminal Code
Art. 6
Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba
bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt.

Art. 7
(1)

Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149),
padělání a pozměnění peněz (§ 233), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení
padělatelského náčiní (§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), rozvracení republiky (§ 310), teroristického
útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a
propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), sabotáže (§ 314), vyzvědačství
(§ 316), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323), násilí proti úřední osobě (§ 325), padělání a pozměnění veřejné
listiny (§ 348), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402),
přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411),
válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414), zneužití
mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415), zneužití vlajky a příměří (§ 416) a ublížení parlamentáři (§ 417)
i tehdy, spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá
na území České republiky povolen trvalý pobyt.

(2)

Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán v cizině proti občanu České republiky
nebo proti osobě bez státní příslušnosti, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, jestliže je čin v
místě spáchání činu trestný nebo jestliže místo spáchání činu nepodléhá žádné trestní pravomoci.

Art. 9
(1)

Trestnost činu se posuzuje podle zákona České republiky také tehdy, jestliže to stanoví mezinárodní smlouva,
která je součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).

(2)

Ustanovení § 4 až 8 se nepoužijí, jestliže to mezinárodní smlouva nepřipouští.

Art. 14
(1)

Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.

(2)

Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí
svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.

(3)

Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty
úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně
deset let.

Art. 20
(1)

Jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu (§ 14 odst. 3),
zejména v jeho organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve
spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému zločinu, je přípravou jen tehdy, jestliže to trestní zákon u
příslušného trestného činu výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání zvlášť závažného zločinu.

(2)

Příprava je trestná podle trestní sazby stanovené na zvlášť závažný zločin, k němuž směřovala, jestliže trestní
zákon nestanoví něco jiného.

(3)

Trestní odpovědnost za přípravu k zvlášť závažnému zločinu zaniká, jestliže pachatel dobrovolně upustil od
dalšího jednání směřujícího k spáchání zvlášť závažného zločinu a
a)
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odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy, nebo
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b)

učinil o přípravě k zvlášť závažnému zločinu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu
chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je
nutno
učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit oznámení
nadřízenému.
(4)

Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku trestní odpovědnosti za přípravu pachatele, který takto jednal,
je-li čin dokonán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho včasné oznámení.

(5)

Ustanovením odstavců 3 a 4 není dotčena trestní odpovědnost pachatele za jiný dokonaný trestný čin, který již
jednáním uvedeným v odstavci 1 spáchal.

Art. 24
1)

Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně
a)

spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor),

b)

vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo

c)

umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním
překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo
slibem přispět po trestném činu (pomocník).
(2)

Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele,
jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.

(3)

Trestní odpovědnost účastníka zaniká, jestliže dobrovolně upustil od dalšího účastenství na trestném činu
a)

odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknutého účastenství, nebo

b) učinil o účastenství na trestném činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému
trestním zákonem z podniknutého účastenství, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je nutno učinit státnímu
zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit oznámení
nadřízenému.
(4)

Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku trestní odpovědnosti účastníka, který takto jednal, je-li čin
spáchán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho včasné oznámení.

(5)

Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na trestní odpovědnost účastníka za jiný trestný čin, který již jednáním
uvedeným v odstavci 1 spáchal.

Art. 39
[...]
(7)

Při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédne soud
a)

u spolupachatelů též k tomu, jakou měrou jednání každého z nich přispělo ke spáchání
trestného činu,

b)

u organizátora, návodce a pomocníka též k významu a povaze jejich účasti na spáchání
trestného činu,

c)

u přípravy k zvlášť závažnému zločinu a u pokusu trestného činu též k tomu, do jaké míry se jednání
pachatele k dokonání trestného činu přiblížilo, jakož i k okolnostem a k důvodům, pro které k jeho
dokonání nedošlo.

[...]

Art. 122
(1)

Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením
normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života
poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření.
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(2)

Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto podmínek je
těžkou újmou na zdraví
a)

zmrzačení,

b)

ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,

c)

ochromení údu,

d)

ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,

e)

poškození důležitého orgánu,

f)

zohyzdění,

g)

vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,

h)

mučivé útrapy, nebo

i)

delší dobu trvající porucha zdraví.

Art. 145
(1)

Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až
deset let.

(2)

Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a)

na dvou nebo více osobách,

b)

na těhotné ženě,

c)

na dítěti mladším patnácti let,

d)

na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,

e)

na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k
záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně
života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo
uloženou mu podle zákona,

f)

na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické
přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

g) opětovně nebo poté, co spáchal jiný zvlášť závažný zločin spojený s úmyslným způsobením těžké
na zdraví nebo smrti nebo jeho pokus, nebo
h)
(3)

újmy

ze zavrženíhodné pohnutky.

Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v
odstavci 1 smrt.

(4)

Příprava je trestná.

Art. 368
(1)

Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§
145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní
svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198),
padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§
234), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§
262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s
vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a
licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a
držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce
nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§
282), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290),
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zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310),
teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d),
podpory a propagace terorismu (§ 312e), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§
317), válečné zrady (§ 320), přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§
401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), použití
zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce
obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a
státních znaků podle § 415 odst. 3, a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo
policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři
léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem
mírnějším.
(2)

Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li oznámení učinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou
uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.

(3)

Oznamovací povinnost podle odstavce 1 nemá advokát nebo jeho zaměstnanec, který se dozví o spáchání
trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. Oznamovací povinnost nemá také duchovní
registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání
trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného
zpovědnímu tajemství. Oznamovací povinnost trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 a zbavení
osobní svobody (§ 170) nemá též osoba poskytující pomoc obětem trestných činů.
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Act on Social and Legal Protection of Children
Art. 9a
(1)

Nastane-li situace, která ohrožuje řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte, kterou rodiče nebo jiné osoby
odpovědné za výchovu dítěte nemohou nebo nejsou schopni sami řešit, je nezbytné přijmout na ochranu dítěte
a k poskytnutí pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte potřebné opatření sociálněprávní ochrany podle části třetí.

(2)

Opatření sociálně-právní ochrany musí být zvolena tak, aby na sebe navazovala a vzájemně se ovlivňovala. Při
výkonu a realizaci opatření mají přednost ta, která zabezpečí řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte v jeho
rodinném prostředí a není-li to možné v náhradním rodinném prostředí; při tom se postupuje s využitím metod
sociální práce a postupů odpovídajících současným vědeckým poznatkům.

(3)

Orgány sociálně-právní ochrany, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pověřené osoby jsou povinny se
řídit při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími
úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany se hodnotí
systémem bodů.

(4)

Standardy kvality sociálně-právní ochrany obsahují
a)

principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany,

b)

standardy sociální práce s klientem

c)

standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany,

d)

technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

Art. 13
(1)

Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, popřípadě
kdo narušuje řádnou péči o dítě,

toho,

b)

stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, popřípadě dalších institucí a
osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte,

c)

uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící působení
škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo
zařízení nevhodných vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji, nebo

d)

uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou
poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v
rozsahu 3 hodin nebo terapie; ustanovení § 12 odst. 1 tím není dotčeno.

Neučinil-li tak obecní úřad obce s rozšířenou působností, může o těchto výchovných opatřeních za stejných
podmínek rozhodnout soud.
(2)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností při rozhodování o výchovných opatřeních podle odstavce 1 přihlédne
k tomu, že projednávání nedostatků podle § 10 odst. 1 písm. b) až d) nebo uložení povinnosti podle § 12 odst. 1 a
3 nevedlo k nápravě.

(3)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může požádat příslušný obecní úřad, aby sledoval, zda jsou dodržována
výchovná opatření, o nichž rozhodl.

(4)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší jím uložené výchovné opatření,
a)

jestliže splní svůj účel, nebo

b) jestliže nesplní svůj účel; přitom může rozhodnout o uložení jiného výchovného opatření nebo zvolit jiné
vhodné opatření sociálně-právní ochrany,
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c)

změní-li se poměry; písmeno b) věta za středníkem platí obdobně.

Art. 13a
(1)

(2)

Vyžaduje-li to zájem dítěte a výchovná opatření podle § 13 odst. 1 nevedla k nápravě, může soud dočasně
odejmout dítě z péče rodičů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte; přitom dítěti nařídí nejdéle na 3 měsíce
pobyt ve
a)

středisku výchovné péče nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo

b)

zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Není-li možné zajistit dítěti potřebnou ochranu a pomoc jiným výchovným opatřením nebo opatřením sociálněprávní ochrany a zároveň není možné zajistit péči o dítě náhradní rodinnou péčí, zejména pěstounskou péčí na
přechodnou dobu, může soud rozhodnout o svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
podle odstavce 1 písm. a), jde-li o dítě,
a) které se ocitlo ve stavu nedostatku řádné péče anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný
důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen,
b)

které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku,

c)

tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, nebo

d)

které se ocitlo v prostředí nebo situaci, které závažným způsobem ohrožují jeho základní práva.

(3)

Soud v rozhodnutí označí zařízení, do kterého má být dítě podle odstavce 1 umístěno. Přitom přihlédne k
zájmům dítěte a k vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Soud dbá na umístění dítěte co
nejblíže bydlišti rodičů nebo jiných osob dítěti blízkých.

(4)

V souvislosti s řešením sporu rodičů o výchově dítěte může soud rozhodnout o pobytu dítěte v zařízení
poskytovatele zdravotních služeb podle odstavce 1 písm. b), jen vyžaduje-li to zdravotní stav dítěte a za
podmínek, že
a) je prokázáno, že existuje naléhavá potřeba umístění dítěte do tohoto zařízení s ohledem na zájem
a jeho další citový, psychický a rozumový vývoj,
b)

nepostačuje využití jiných opatření k ochraně dítěte,

c)

je soudem předem omezena doba pobytu dítěte v zařízení poskytovatele zdravotních služeb a

d)

současně je rodičům uložena povinnost využít odbornou poradenskou pomoc směřující k nápravě
vztahů v rodině.

dítěte

(5)

Soud může dobu trvání výchovného opatření podle odstavce 1 zcela výjimečně prodloužit, zejména v případě, že
si rodiče nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte prokazatelně upravuje své poměry tak, aby mohla
převzít dítě do osobní péče. Celková doba nepřetržitého trvání výchovného opatření podle odstavce 1 nesmí
přesáhnout 6 měsíců.

(6)

Doby pobytu dítěte ve středisku výchovné péče, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v zařízení
poskytovatele zdravotních služeb nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením, který je uložen na
základě předběžné úpravy poměrů dítěte na nezbytně nutnou dobu podle § 924 občanského zákoníku nebo
výchovného opatření podle odstavce 1, se pro účely posouzení celkové doby nepřetržitého trvání výchovného
opatření podle odstavce 5 sčítají. Povolení přechodného pobytu (návštěvy) u rodičů nebo jiných osob podle § 30
nemá na celkovou dobu trvání výchovného opatření podle odstavce 5 vliv.
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This report analyses and discusses the application of national (criminal) laws to the commission of FGM
and any possible related crimes. It also explores other legal factors deemed relevant, such as legal
obligations to report the commission or likely upcoming commission of FGM, available legal protective
measures for girls and women at risk of FGM, and any obligations of national governments in relation to
FGM.
The initial research conducted for this report consisted of a questionnaire developed by 28 Too Many and
Ashurst LLP. The information contained in the responses to that questionnaire was then reviewed by
Middelburg Human Rights Law Consultancy, updated and used as the basis of further research from
relevant sources. This report is mainly based on primary legal sources such as legislation, case law and
authoritative literature, but does use secondary sources such as government documents, journal articles
and newspaper articles.
This report has been prepared as a work of legal research only and does not represent legal advice in
respect of any of the laws of the Czech Republic. It does not purport to be complete or to apply to any
particular factual or legal circumstance. It does not constitute, and must not be relied or acted upon as,
legal advice or create an attorney-client relationship with any person or entity. Neither 28 Too Many,
Ashurst LLP and Middelburg Human Rights Law Consultancy nor any other contributor to this report
accepts responsibility for losses that may arise from reliance upon the information contained herein, or
any inaccuracies, including changes in the law since the research was completed in August 2021. No
contributor to this report holds himself or herself out as being qualified to provide legal advice in respect
of any jurisdiction as a result of his or her participation in this project or contribution to this report. Legal
advice should be obtained from legal counsel qualified in the relevant jurisdiction/s when dealing with
specific circumstances. It should be noted, furthermore, that in many countries there is a lack of legal
precedent for the penalties laid out in the law, meaning that, in practice, lesser penalties may be applied.
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